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…har föreningen haft sitt ordinarie 
årsmöte. Det hölls den 30 mars i 
Stockholm. Mötet inleddes med att 
Emil Nilsson fil. dr. i ekologisk bota-
nik, från Biotopia i Uppsala höll ett 
intressant föredrag om varg, björn 
och lo i Uppland. Upplägget var 
pedagogiskt och roligt, eftersom 
han under bildvisningen inklude-
rade mötesmedlemmarna genom 

att ställa frågor, som ibland kunde 
besvaras av en stolt åhörare, men 
där man kunde gå bet på nästa frå-
ga och därmed fick lite ny kunskap. 
Det var ett lärorikt och trevligt fö-
redrag. 

Djurlivet i Nepal
Därefter tog Christian Jutvik, nyin-
vald styrelseledamot till orda och 

Sen sist...
av Margareta Sturemyr

Foto: Anders Johansson
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berättade om djurlivet i Nepal och 
om den kommande resan dit, som 
han till hösten har arrangerat för 
medlemmar i Rovdjursföreningen 
och Jaktkritikerna. 

Fem nya medlemmar 
i styrelsen
Fem nya medlemmar valdes in i sty-
relsen – Christian Jutvik, Susanna 
Melchior, Kerstin Paulsberg, Inge-
mar Rosberg och Christina Åker-
blad. Vi hälsar er välkomna till vårt 
arbete.

Årsmötet beslöt att höja med-
lemsavgiften till 250 kr för 2020. 
Avgifterna för familjemedlem 30 kr 
och stödmedlem 30 kr ändras inte. 

Föreningen riktar ett stort tack 
till Staffan Melin, som den 1 maj 
avgick som webbansvarig. Staf-
fan skapade en modern hemsida 
för Jaktkritikerna 2009 och har i 10 
års tid skött denna för föreningen. 
Denna sida har varit informativ och 
föreningens ansikte utåt. Staffan 
har också skapat det vackra räv-
huvudet som är Jaktkritikernas logo 
och som är en utmärkt symbol för 
föreningen.

25 000:- i gåva
En glad nyhet är att föreningen har 
fått en gåva på 25 000 kr från Mal-
mö Djurskyddsförening. Catharina 
Lundberg, ordförande i Malmö Djur-
skyddsförening, säger att de vill ge 

Jaktkritikerna detta bidrag, för att 
hjälpa oss i vårt arbete för sälarna. 
Vi tackar så mycket och välkomnar 
detta bidrag.

Licensjakt på säl
Jaktkritikerna har tillsammans med 
andra miljöorganisationer under fle-
ra decennier varit starkt engagera-
de i den så kallade ”sälproblemati-
ken”. Argumenten för att minimera 
sälstammarna då var samma som i 
dag - man hävdade då som nu att 
det ökande antalet sälar hotar fisk-
bestånden i Östersjön. Att sälen or-
sakar stora skador på kustfisket och 
förstör fångstredskapen, samt att 
skyddsjakt inte innebär någon fara 
för sälarnas bevarandestatus. 

Just dessa argument, låg till 
grund när riksdagen den 4 april i år 
röstade för att införa licensjakt på 
säl. (Miljö- och jordbruksutskottets 
betänkande 2018/19:MJU9). Jaktkri-
tikerna har skickat en skrivelse till 
Näringsdepartementet och riktat 
en uppmaning till regeringen att 
inte godta förslaget om att införa 
licensjakt på säl, eftersom detta 
riksdagsbeslut bygger på oriktiga 
grunder och okunskap. Jaktkritiker-
na hänvisar i sin skrivelse till nya 
forskningsrön, både i Sverige och 
Finland där man belägger att det är 
främst klimatkrisen, övergödning 
och överfiske (trålning) som är de 
verkliga problemen. 
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Utöver dessa argument, som 
har legat till grund för det beslut, 
som togs i riksdagen om att införa 
licensjakt på säl finns ytterligare 
aspekter, nämligen – etiska. Just 
nu pågår en rättsprocess, som av-
ser djurvälfärdsaspekten i samband 
med skyddsjakt på gråsäl, knubbsäl 
och vikare. Jaktkritikerna har begärt 
prövningstillstånd hos Högsta för-
valtningsdomstolen i denna fråga.

Jaktkritikernas möte med 
Naturvårdsverket
Jaktkritikernas möte med NVV, fre-
dagen den 8 februari 2019.
Närvarande: Från NVV Marcus Öh-
man, chef Viltförvaltningsenheten 
m.fl. Från JK: Richard Dehnisch, 
Annika Anastassiou och Susanne 
Edlund. 

Den första och mest brännande 
frågan var om NVV kunde stoppa 
eller senarelägga den förestående 
licensjakten på lodjur. Om detta inte 
gick föreslog JK att fler begränsning-
ar infördes i licensjakten på lokatt. 
Richard anförde som skäl för detta, 
att jakten som börjar den 1 mars 
sker under lokattens parningstid, 
samt att honan fortfarande åtföljs 
av sina årsungar, samt att man på 
vissa ställen jagar lo i djup snö och 
det innebär att man utsätter dem 
för ”onödigt lidande” – djurplågeri! 
På detta svarade Marcus Öhman:
”Det här är viktiga frågor. Djurplå-

geriet ska vara absolut minimalt. 
När jakttiden bestäms så tittar man 
på flera aspekter som parningstid, 
att inte ungarna ska vara för små. 
Det är en viktig fråga, vi ska titta på 
den”.  JK hoppas att detta kommer 
att ske!

Övriga frågor som JK tog upp var 
bland annat:
• Kontakter mellan NVV och NGO 

(icke-statlig organisation).
• Hur jobbar NVV med djurvälfärd 

i jakten - ”onödigt lidande”, vad 
finns det för kontrollverksam-
het? 

• Löshundsjakt.
• Populationsjakt.
• Jakt under vår och sommar, bör 

ifrågasättas.

Dialogen på detta möte med 
NVV upplevdes av JK:s deltagare 
som positiv. Jaktkritikerna hoppas 
att detta möte kan bli ett första steg 
till ett fortsatt åsiktsutbyte med Na-
turvårdsverket

Licensjakt på lokatt
Jakten startade tidsenligt den 1 
mars och slutade beroende på vil-
ket län, den 31 mars eller 15 april, 
men trots mötet med NVV skedde 
inga begränsningar i den beslutade 
licensjakten. Jaktkritikerna överkla-
gade samtliga 10 länsstyrelsers be-
slut om licensjakt på sammanlagt 
68 lodjur.
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Så gott som alla överklaganden 
avslogs, med ett undantag:
Förvaltningsrätten biföll delvis Jakt-
kritikernas överklagan och ändrade 
lodjurstilldelningen för Örebro län 
från tre till två lodjur. Om inte det-
ta beaktades fanns det risk för att 
miniminivån för lodjursstammen i 
länet då skulle underskridas. Men 
säg den glädje som är beständig! 
Örebro län överklagade Förvalt-
ningsrättens beslut och begärde 
prövningstillstånd hos Kammar-
rätten i Sundsvall. JK överklagade, 
men Kammarrätten ändrade För-
valtningsrättens dom och fastställ-
de Örebro läns beslut om licensjakt 
på 3 lodjur.

Jaktkritikerna har överklagat 
och begärt prövningstillstånd hos 
Högsta Förvaltningsdomstolen (mål 
2746-19).

Skyddsjakt på knölsvan 
i Malmö
Skyddsjakten på ”svanpappan”, 
som blev skjuten har väckt starka 
reaktioner bland Malmöbor. Svanen 
skyddade sin hona, som ruvade på 
parets ägg och ansågs vara farlig 
då han hade markerat mot ungdo-
mar i en kanot, som kom för nära 
häckningsplatsen. Enligt boende i 
området har svanfamiljen kommit 
för att lägga ägg vid kanalen varje 
år. Efter beslut om skyddsjakt sköts 
svanen den 7 april. Honan låg kvar 

på sina åtta ägg ensam, utan skydd 
från sin partner. En tid därefter blev 
hon bortkörd av ett annat svanpar. 

Jaktkritikerna har överklagat 
detta beslut till Förvaltningsrätten 
i Malmö (mål nr 4638-19) ”JK an-
för bl.a. att häckande fåglar och 
i synnerhet markhäckande skall 
vara strikt skyddade från störning. 
De lokala myndigheterna har även 
brustit i att på ett konstruktivt sätt 
informera och instruera den lokala 
kanotklubben att under begränsad 
tid avhålla sig från verksamhet i det 
aktuella området. Det borde tillhöra 
vanlig hänsyn och naturkunskap att 
så sker. Länsstyrelsen har brustit i 
respekt för en djurarts normala be-
teende och rätt att skydda sin av-
komma.”. 

Jakttidsberedning
Jaktkritikerna skickade i mars in 
sitt remissvar till Naturvårdsverket 
avseende översyn av jakttider (NV-
08122-18).

Jaktkritikerna skickade också i 
mitten av april en förfrågan till NVV 
om deltagande i beredningsgrup-
pen för jakttider (för att uppnå en 
bättre balans mellan de olika orga-
nisationer, som sitter i berednings-
gruppen).

Hearing
Jaktkritikerna var tillsammans med 
ett stort antal andra organisationer 
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inbjuden till en hearing på Natur-
vårdsverket, avseende det yttrande 
som vi skickat till regeringen angå-
ende översynen av EU:s art- och 
habitatdirektiv. Denna hearing har 
tillsvidare blivit inställd på grund 
av att EU-kommissionen inte kom-
mer att skicka ut den reviderade 
vägledningen om strikt skydd av 
arter förrän de fått in resultatet av 
EU-domstolens dom angående de 
finska frågorna om vargjakt (se svar 
nedan från EU).

Svar från EU-kommissionen
Jaktkritikerna har fått svar på det 
brev vi tillsammans med Svenska 
Rovdjursföreningen skickade till 
miljökommissionären Karmenu Vel-
la, den 31 januari. Där betonade vi 
vikten av att ett strikt skydd för röd-
listade arter enligt art- och habitat-
direktivet, tillämpades bättre. 

Den 6 mars fick vi svar från EU:
”Ett andra utkast till den revidera-
de vägledningen håller på att utar-
betas, där medlemsstater och in-
tressenter kommer att höras igen. 
Högsta domstolen har begärt ett 
förhandsavgörande från Europeiska 
unionens domstol om tolkningen av 
habitatdirektivets artiklar 16-1-e. 
Följaktligen måste kommissionen 
avvakta domstolens beslut innan 
den utarbetar förslaget till ny text i 
denna fråga.

När det gäller vargen har Eu-

ropeiska kommissionen inlett ett 
överträdelseförfarande mot Sverige 
om licensjakt på varg. De svenska 
myndigheterna har informerats om 
att vidta ett moratorium för licens-
jakt av varg 2019. Kommissionen 
kommer att fortsätta att noggrant 
övervaka utvecklingen av vargpoli-
tiken i Sverige”.

Jaktkritikerna Gotland
Christina Åkerblad berättar:
”Vi hade ett givande medlemsmö-
te i slutet av januari. Till vår stora 
glädje dök också en ny medlem 
upp. Vi är nu 13 jaktkritiker som bor 
på Gotland. Nästa möte är inplane-
rat till den 20 maj.

I slutet av februari arrangerade 
Värmlands Stövarklubb årets Stö-
var-SM för rävhundar. P4 Värmland 
tog upp tävlingen och jag fick vara 
med på ett hörn. Jag kontaktade 
även lokaltidningarna, polisen och 
tillsammans med flera andra, även 
försäkringsbolaget Svedea som 
sponsrar Värmlands Stövarklubb 
och därmed indirekt själva tävling-
en. Trots alla protester drog de sig 
inte ur. DN Åsikt tog in min insän-
dare om djurplågeri i samband med 
löshundsjakt, årets Stövar-SM och 
om alla övriga förkastliga tävlingar 
med jakthundar som pågår i vårt 
land.

I samband med skyddsjakten på 
våra lodjur lyckades jag få vara med 
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i radions Ring P1 och fick efter lite 
”tjat” även P1:s Naturmorgon att ta 
upp lodjursjakten. Jag hade kontakt 
med flera anställda på Länsstyrel-
sen i Örebro, framförallt gällande 
en privat film som publicerades av 
Jaktjournalen, där två jägare och 
två hundar jagade ett lodjur som till 
sist sköts när den hade klättrat upp 
i ett träd. Det blev mycket rabalder 
kring denna film och det kändes 
bra. Till slut togs den bort!

Inför, under och efter den nya 
serien Jaktliv i åtta avsnitt på TV2 
har det publicerats flera upprör-
da protester både i tidningar och 
på Facebook. Åtta anmälningar till 
Granskningsnämnden är inskick-
ade. Nu gäller det att stoppa den 
eventuella andra säsongen.

I slutet av mars skickade Jaktkri-
tikerna Gotland in sitt remissvar till 
Naturvårdsverket angående änd-
ring av jakttiderna i Sverige. Vi är 
en av över femhundra myndighe-
ter, organisationer och privatperso-
ner som har sänt in sina åsikter och 
förslag.

Den 1 april startade skydds-
jakten på 500 vitkindade gäss här 
på Gotland. Den 8 maj var fyra (?) 
skjutna gäss inrapporterade till 
Länsstyrelsen. Effekten av den-
na jakt är ifrågasatt från flera håll, 
även av vår egen Länsstyrelse. I an-
slutning till detta skickade jag in en 
insändare till lokalpressen och tog 
upp synpunkter på att den utökade 
jakten leder till ännu mer djurplå-
geri och lidande hos gässen. Dess-
utom poängterade jag risken med 
ökad blyspridning i naturen. Som 
svar på insändaren blev jag upp-
ringd av två upprörda lantbrukare 
från grannskapet. 

Den 20 april började skyddsjak-
ten på 100 gråsälar på Gotland. Det 
är fler än förra året och även denna 
jakt är starkt ifrågasatt från flera 
håll. 

Råkorna i Visbys Botaniska träd-
gård fick sina bon med ägg för-
störda av markägarna DBW. Vi har 

Brölande kronhjort
Foto: Hans Ring/N
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endast ett tjugotal par och inte ens 
denna lilla skara får vara i fred. De 
skrålar och skränar och skräpar ner 
tycker de som bestämmer.

Hur har det gått med rävarna 
som skulle skjutas i Hemse? Ingen 
vet och jag skickas runt mellan Jä-
gareförbundet Gotland, Regionen 
och Länsstyrelsen. Jag har också 
bett både radion och tidningarna 
följa upp sina tidigare reportage. 
Men inget händer!

Den 7 maj hade Viltförvaltnings-
delegationen Gotland sitt första 
möte för år 2019 och där hade jag 
fått med en punkt på dagordningen. 
Jag protesterade mot att en jaktfö-
retagsledare hade valts in som re-
presentant för de lokala natur- och 
ekoturismföretagen. Dessutom tog 
jag upp det faktum att jägarintres-
sena utgör en alldeles för stor del 
av delegationen. Idealet borde vara 
att den speglar samhället i stort där 
2,5 procent i dagsläget utgörs av 
jägare.

Förra veckan togs frågan om 
örnrivna och dödade lammungar på 
ön upp. De lantbrukare som ansö-
ker om ersättning måste fylla i en 
rapport. Dessa rapporter skickas 
sedan in till Nationella viltskade-
centret och är ofta ofullständiga. 
Bland annat saknas bilder som vi-
sar skadorna på lammungen. Den 
besiktningsman som är anställd av 
Länsstyrelsen och som inspekterar 

det påstådda örndödade djuret, har 
heller inte genomgått den grund-
kurs som hör till tjänsten.

På måndag är det ett nytt jakt-
kritikermöte för oss gotlänningar 
och då kommer vi bland annat dis-
kutera vad vi kan göra under Al-
medalsveckan. Det finns till exem-
pel en möjlighet att få vara med och 
hålla ett föredrag om Jaktkritikerna i 
anknytning till tidningen Syres mö-
tesplats.”

Jaktkritikerna 
Västra Götaland
Utdrag ur Ingemar Rosbergs skrivel-
se till EU-kommissionen:

”Jaktkritikerna Västra Götaland 
(lokalgrupp till Jaktkritikerna) har 
skickat en skrivelse till EU-kommis-
sionen angående Malmö kommun 
och Länsstyrelsen i Skånes beslut 
om att utan rimliga skäl bevilja 
skyddsjakt på en häckande knö-
lsvan. Man har också beviljat till-
stånd till en 24-timmars kanottäv-
ling på Malmös kanaler under en tid 
då naturen utgör en barnkammare 
för de vilda djuren.

Jag hoppas därför att EU-kom-
missionen har möjlighet att påta-
la för den svenska regeringen att 
Svensk Jaktlag och Jaktförordning 
måste bli tydligare och att skäl för 
undantag måste skärpas och förtyd-
ligas så att godtycklig skyddsjakt, 
som vi här gett exempel på upphör, 
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samt att stora idrottstävlingar med 
närhet till natur inte skall ges till-
stånd under känsliga perioder som 
t.ex. under maj månad”. 

En aktuell fråga har varit 
EU-kommissionens förslag till ev. 
skärpning av Art – och habitatdirek-
tivet. Lokalföreningen sammanställ-
de två A4-sidor med jaktformer som 
kan ifrågasättas, som vi skickade 
till EU-kommissionen och som vi har 
fått svar från. Denna skrivelse har 
vi också skickat till landsbygdsmi-
nister Jennie Nilsson (S) och även 
där fått svar.

Jaktkritikerna Västra Götaland 
har skickat ett remissvar till Natur-
vårdsverket angående översyn av 
jakttider. En remiss som omfattar 
12 punkter med förslag, som skulle 
medföra viss minskad jakt. 

Naturskyddsföreningens rapport 

”Blåslampor och bromsklossar” där 
det framgår hur Sveriges EU-kom-
missionärer har röstat i miljöfrågor, 
har jag varit ute och informerat om. 
Lokalföreningen har också haft ett 
par informationsmöten. Jag har ock-
så skrivit och skickat in ett par in-
sändare samt brevväxlat med Robin 
Olin i P1-programmet Konflikt . 

Det första numret av JaktDebatt 
har jag varit redaktör för och Kent 
Klar har hämtat tidskriften på tryck-
eriet, samt distribuerat ut dessa till 
Jaktkritikernas medlemmar. Både 
jag och Kent Klar har delat ut JK-ma-
terial.

Ingemar Rosberg
Debatter med mera
Flera av Jaktkritikernas medlemmar 
har fått artiklar publicerade i media, 
bl.a i DN Åsikt, där en av artiklarna 

Hermelin. Foto: Hans Ring/N
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tog upp SVT:s programserie Jaktliv. 
Här utspann sig sedan en debatt 
mellan nedanstående tre artikelför-
fattare:

Annika Anastassious artikel Sluta 
glorifiera jakt på bästa sändningstid, 
som besvarades av generalsekrete-
raren för Svenska Jägareförbundet 
Bo Sköld Att kalla jakt för djurhat 
vittnar om okunskap, som slutligen 
bemöttes av Eva Stjernswärds ar-
tikel Jakt dödar något i själen hos 
människan.

Denna programserie har av 
många av JK:s medlemmar anmälts 
till Granskningsnämnden för radio 
och tv.

Slutligen
Jaktkritikerna fortsätter som vanligt 
med sitt idoga arbete på många oli-
ka plan, med en förhoppning om att 
kunna påverka beslutsfattare inom 
riksdag, regering och myndigheter 
med bland annat information avse-
ende nya forskningsrön. 

Den 6 maj 2019 publicerades 
en rapport från IPBES, som är FN:s 
vetenskapliga expertpanel för bio-
logisk mångfald. Där skriver de; 
”att om inte snabba åtgärder sätts 
in riskerar närmare en miljon växt- 
och djurarter att utrotas.” - ”Politi-
kerna måste agera”! Denna rapport 
visar att markanvändningen står 
för 30 procent av hotet, 23 procent 
på grund av jakt och först på tredje 

plats kommer klimatkrisen. Denna, 
men även andra rapporter kan lig-
ga till grund för ett nytänkande runt 
jakt på de vilda djuren och på sikt 
generera lagändringar.

En önskan vore, att få till stånd 
en ”Greta- effekt”, där också med-
känslan hos en bred allmänhet 
väcks till liv för de jagade djuren 
– ja, för alla djur som endast ses 
som en resurs! Eftersom jakt är ett 
av Sveriges största djurskyddspro-
blem – mer än en miljon djur dödas 
årligen genom jakt och upptill 30 
procent av dem blir skadeskjutna, 
vilket innebär ett stort onödigt li-
dande! Hans Ryttman skriver i sin 
bok Jaktkritik ” det är dags att föra 
in begreppet faunavård och därmed 
ge den stora majoriteten natur- och 
djurvänner inflytande över vår i dag 
onaturligt sammansatta fauna. Med 
hjälp av faunavård skulle man kun-
na stävja jaktens avarter som nu 
innebär ett stort lidande för våra 
vilda djur”.

Vi önskar alla medlemmar en fin 
sommar och hoppas på ert fortsatta 
stöd till föreningen.

Margareta Sturemyr
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En vårlig krönika som tidigare varit 
publicerad i tidskriften Anser: 

Varje år är det lika speciellt när de 
första vårfåglarna anländer. För någ-
ra årtionden sedan var det vanligt 
att detta rapporterades i tidningar-
na som ju bara fanns i pappersform. 
Känslan av årets bästa tid framför 
oss infinner sig ganska omgående. 
Det brukar vara lärkan, vipan och 
staren. Men storspoven är också 
ofta tidig. Att höra dess utdragna 
drillande flöjttoner, mjuka och fyl-
liga och vittljudande, i marskväll-
ningens blåa ljus med svagt vårdis 
över ängar, mader och pilevallar är 
en höjdpunkt. Men som vi alla vet är 
inflyttarna inte så schematiska av 

sig. Några har försökt att övervintra 
och kanske lyckats.

En vinterdag på stranden i Lom-
ma med en hård och blank is som är 
mest livsfientlig är det inte omöjligt 
att se några storspovar som födo-
söker varhelst det är möjligt i det 
grunda vattnet eller i sanden. Så 
spelar och flöjtar de någon minut, 
medan jag finner vinden bister och 
knappt uthärdlig. Vilken kontrast 
deras liv och rop är när dagen är 
kort, som om de anropar och ma-
nar på den kommande våren. Mör-
ka moln tornar upp sig, det råkalla 
fuktdiset gör Öresundsbron knappt 
synlig. Men några storspovar som 
står emot är upplyftande.

När det våras på allvar gäller det 

Vårligt välljud från 
böjd näbb
Med lång och böjd näbb är storspoven en 
profil som hälsar vårens ankomst tidigt där 
fuktiga ängar ännu finns. Men medan det 
ännu är sommar flyttar spovarna från oss.

Text: Arne Ohlsson
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att hitta en lämplig äng eller gräs-
mark med någon väta. Spovarna 
behöver ”höga, torra tuvor att reda 
ett bo på och djupa sänkor, där vit-
mossan jäser som en vattnig svamp 
och det krälar av larver och sniglar, 
som det måste vara ett spovöga till 
för att uppdaga”, som Bengt Berg 
uttrycker det i Tåkern. En bok om 
fåglarnas sjö.Men spovarnas livsut-
rymme har krympt under många år. 
Inte minst strandängar i gott skick 
är färre än hus och andra byggna-
der, vägar och allehanda människo-
aktiviteter, inte minst i en tättbefol-
kad provins som vår. Här kommer 
predatorerna in i bilden på ett mer 
kontroversiellt sätt än om vadarna 
hade mer livsutrymme. En predator 
tar givetvis vad som är tillgängligt 

även om bytesdjuren är trängda 
av Homo sapiens. Frågeställning-
en blir: Hur långtgående åtgärder 
med dödande av predatorerna är 
rimliga och försvarbara eller är det 
bara konstgjord andning så länge 
någon jobbar aktivt med riktade 
åtgärder?

Inventeringar
Atlasinventeringarna i Skåne gav 
förekomst 1984 i 234 rutor och 188 
rutor 2009. Ännu finns 200-300 par 
men många är de inte på våra 11 
000 skånska kvadratkilometer. Av 
dessa är den kommunfågel på 389 
kvadratkilometer, i Svalöv! Officiell 
status i Skåne är sårbar (vulnera-
ble) sen 2011.
   Just storspoven har kraft att kunna 
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försvara sin häckning. När en kråka 
med smak för ägg eller dunungar 
närmar sig går den till attack. Den 
brukar ta höjd och slå kråkan med 
vingknogen och det finns många 
vittnesmål om hur kråkan slag-
its ner med kraft. Ibland ända till 
marken och de båda stötarna kan 
bli fatala. Kråkor som inte lyft har 
uppsökts av förvånade vittnen och 
konstaterats svårt medtagna eller 
rentav döda.

Man kan undra om en kråka har 
insikt i hur pass farlig en storspov 
faktiskt kan vara. Åtminstone en 
oerfaren kråka kan knappast ”tro” 
att mötet med en fågel helt utan 
rovfågelsattribut kan sluta illa. Men 
den kan sannolikt lära sig efter någ-
ra kontroverser, om den bara kla-
rar sig ur. Detta är förstås till gagn 
för de mindre vadare som inte har 
samma försvarspotential men som 
delar häckningsplats med spoven. 
I Tåkern-boken berättar Bengt Berg 
också livfullt om hur storspovarna 
sätter hårt mot hårt när det gäller 
både kråkor och bruna kärrhökar 
och att den försöker lura Mickel räv 
med avledningsmanövrer på mar-
ken.

Båda könen ruvar de oftast fyra 
äggen men kort efter kläckningen 
börjar honorna känna driften att 
flytta mot sydväst och låta han-
narna vara familjefäder. Detta är 

redan i midsommartid och en må-
nad senare drar hannarna i samma 
riktning. För oss är det mitt i som-
maren, och ännu är det sommar 
när ungfåglarna flyttar i augusti. En 
och annan vinklad rubrik har stor-
spovens familjestrategi gett upphov 
till, kanske mest från kvinnliga skri-
benter!

Totalfredades 1968
Under långa tider kunde flyttningen 
bli ödesdiger för spovarna. Även i 
Sverige sköts den med iver efter-
som ungfåglarna ansågs smakliga 
på middagsbordet. Åtminstone var 
köttet ”ganska gott” enligt Sven 
Nilsson 1858, Lundaforskaren som 
hade koll på ätligheten hos de flesta 
fåglar i Sverige. Från 1907 infördes 
fredningstider i sju steg som ledde 
till att storspoven kunde dra nytta 
av den stora reformen 1968 då den 
totalfredades liksom andra fåglar 
som inte längre ansågs ”jaktbara”.

Omfattande jakt
Men den låg illa till under vidare 
flyttning mot sydväst och omfattan-
de nöjesjakt fortsatte i Danmark på 
stor regnspove till 1994. Inte förrän 
2012 fredades den i Storbritannien 
och till det krävdes att räkningar 
1994 - 2010 visade en halvering av 
beståndet. Ännu är det illa i Frankri-
ke där man efter ett jaktmoratorium 
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ter han på ”Enstaka storspovar […] 
Deras klangfulla flöjtande, när de 
drog över slätten, utgjorde även här 
i Afrika en av de vackraste träskfå-
gelrösterna”. Robert Louis Steven-

på fem år (med högst tvivelaktig 
efterlevnad) haft det usla omdömet 
att återinföra jakttid. Där är det fort-
farande populärt att skjuta de flesta 
vadare längs landets långa kuster. 
Uppenbarligen är EUs Fågelskydds-
direktiv alldeles för svagt – och 
ändå under attack allt emellanåt. 
Kanske har vi inte uppmärksammat 
ödet tillräckligt för två närstående 
arter, eskimåspoven och den smal-
näbbade spoven, som inte längre 
finns i livet.

Övervintring söderut
Övervintring sker alltså mestadels 
i Europa men det finns storspovar 
som flyger längre. Den internatio-
nellt aktive naturvårdsförespråka-
ren och författaren Kai Curry-Lin-
dahl (1917-1990) nämner dem 
upprepade gånger i sin stora bok 
om fågelmigration från 1975, Fåg-
lar över land och hav. En global 
översikt av fåglarnas flyttning (Bon-
niers). Norr om Tanganyikasjön stö-

son (1850-1894) skrev lyriskt om 
vårens flöjtande storspovar på de 
skotska hedarna när han bodde i 
Söderhavet.

Överlever de bara ungstadiets 
och flyttningens faror kan de leva 
i åtminstone tre årtionden. Både 
i Sverige och Storbritannien finns 
storspovar med belagd ålder på 
drygt 31 år. Det är tillräckligt för 
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att en spov ska hinna se påtagliga 
förändringar och ingrepp i flera län-
ders landskap.

Den som för första gången ser 
en storspov förundras lätt över den 
långa näbben med sin eleganta 
böjning. Är den inte tung? Det är 
den inte! Är den aldrig i vägen? Det 
”tycker” nog inte spovarna efter-
som de inte vet något annat än att 
vara utrustade med detta distinkta 
instrument för födoplock. Näbben 
är inte alls så hård och okänslig 
och ”död” som våra naglar. Den är 
finstämt känslig för att finna mas-
kar och mollusker i dy och sand, 
den har receptorer och många 
porer i spetsen för att avslöja var 
maten finns. Ökat tryck innebär att 
en godbit är nära. Näbbspetsen är 
flexibel för att få grepp om bytet i 
den blöta jorden medan resten av 

näbben hålles stängd. Även bär kan 
komplettera kosten.

Honan är något större än han-
nen och har också en näbb som är 
upp till 18 procent större. Olikheter i 
näbbar mellan könen tänker vi kan-
ske inte på och är ju också ovanli-
ga. Här har vi alltså en viss skillnad, 
om än långt från huian som fanns 
och utrotades på Nya Zeeland där 
könen hade helt olika näbbar. Näb-
bens böjning anses ge ökad vidd 
för att känna där bytena gömmer 
sig nere i den våta jorden. Näbben 
behöver alltså inte stickas ner så 
ofta som en rak men den omöjlig-
gör en tunga som med pumpande 
rörelser drar upp bytet, som hos 
den raknäbbade rödspoven, exem-
pelvis. Men evolutionen har varit 
påfallande sparsam i att ge fåglar 
böjda näbbar.

Detta är en insändare som publicerats i tidningarna DN och Syre.



Det dödande av djur som sker i SVT:s 
”Jaktliv” bör inte sändas på tv. Programmet 
är en suverän uppvisning i sadism, och det 
är allvarligt att jakten skildras som ett nöje, 
skriver läsaren Annika Anastassiou.

Varför visar Sveriges Television ett 
program som hyllar våld mot och dö-
dande av vilda djur? ”Jaktliv: Gåsen” 
sändes i SVT måndagen den 29 april. 
Programmet var en osmaklig uppvis-
ning i djurhat och djurplågeri. 
Det är allvarligt att jakten skildras som 
ett nöje. SVT bör inte sprida uppfatt-
ningen att det är kul att skjuta på och 
döda djur, även om det sker under lag-
liga former. Lidandet för djuren är lika 
stort ändå, lagligt som olagligt. Om 
jakt är nödvändigt eller inte bör disku-
teras mer.

Jägarna i programmet myntade 
uttryck som ”sjukt kul”, ”skönt att få 
ner en gås”, ”suveränt” och ”härligt”, 
ackompanjerade av den för oss djur-
vänner sorgliga synen av regnet av 
gäss som hjälplöst föll ner från himlen. 
Därefter samlade jägarna ihop djuren 
som om de vore föremål, och inte ett 
ord yttrades om vad gässen kände och 
upplevde.

Där brister programmet i objektivi-
tet. Det borde funnits någon som för-
klarar hur jakt upplevs av de lidande 
djuren, men det sopas under mattan.

En etolog, veterinär, ornitolog, el-
ler djurpsykolog kunde ha förklarat 
den ack så viktiga aspekten av jakt 
för allmänheten. För det finns många 
människor som inte förstår att djur kan 
känna lidande, skräck och smärta.

Jag önskar att programmet aldrig 
sänts och att denna jakt aldrig före-
kom från första början. Programmet vi-
sar hur jägarna lömskt lockar och lurar 
de intet ont anande gässen att närma 
sig fältet där jägarna lagt ut modeller 
av gäss. Jägarna själva väntar kamou-
flerade på ett sätt som liknar modern 
krigföring. Programmet var på så sätt 
en suverän uppvisning i sadism. 

Att se dessa fria och vackra var-
elser plötsligt bli utsatta för lömska 
bakhåll var avskyvärt! SVT bör inte 
sprida denna uppfattning om djur som 
känslolösa måltavlor. Programserien 
är dessutom ett klockrent skolexempel 
på det sämsta ur pedagogisk synvin-
kel. Hur ska vuxna få den uppväxande 
generationen att känna och visa re-
spekt för djur, när vuxna beter sig så 
omätbart grymt?

Jaktliv
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Detta är en insändare som publicerats i tidningarna DN och Syre.



Östersjöbeståndet av gråsäl upp-
skattades år 1906 till 88 000–100 
000 individer. Totalt finns det idag 
uppskattningsvis runt 40 000 gråsä-
lar i hela Östersjön. Vid sekelskiftet 
fanns det minst 16 500 knubbsälar 
i Skagerak och Kattegatt och om-
kring 5 000 i Östersjön. Det finns nu
drygt 15 000 knubbsälar, varav de 
flesta på Västkusten. Endast några 

hundra finns i södra Östersjön (från 
Blekinge, Öland till Gotland). I hela 
Östersjön finns uppskattningsvis 1 
000 knubbsälar. Det fanns runt 200 
000 vikare i Östersjön för drygt 100 
år sedan, idag finns det kanske 20 
000, i Bottenviken. Vikaren är bero-
ende av havsis för att kunna föda 
sina ungar.

Källor: WWF och Artdatabanken

Bestånden av Sveriges tre sälarter 
gråsäl, knubbsäl och vikare

Foto: Anders Johansson
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Intresseorganisationer med Svens-
ka Jägarförbundet i spetsen, har 
bedrivit lobbyverksamhet för att 
riksdagen skall införa licensjakt på 
säl. Huvudargumenten för att införa 
licensjakt på säl har varit att ”säl-
stammarna är så stora att de orsa-
kar allvarligare problem för fiske och 
miljö, samt förstör fångstredska-
pen.” Naturvårdsverket har under 
många år tagit beslut om skydds-
jakt på säl utifrån svenska sälfors-
kares utsagor, påståenden, som i 
dag inte är relevanta. Ny forskning 
vid Stockholms universitet ”En-
vironment and fisheries impact are 
stronger than seal predation” pekar 
på att det inte är sälarna som äter 
för mycket fisk och som orsakar att 
fiskebestånden i Östersjön minskar. 

Under 2018 togs beslut av Naturvårdsver-
ket att man fick skyddsjaga 1350 sälar, 760 
gråsälar, 400 knubbsälar och 190 vikare. I 
år har det kampanjats för att tillgripa licens-
jakt på säl vilket politikerna hörsammat. 
Nedan har Margareta Sturemyr sammanfat-
tat hur vi Jaktkritiker ser på denna fråga:   

Enligt denna studie skulle vi kunna 
ha upp till 100 000 sälar utan att 
det skulle påverka fiskebestånden, 
lika mycket som klimatförändring-
ar, övergödning och fiske (trålning) 
gör.

I en finsk forskningsrapport har 
forskarna kommit fram till att det 
inte är sälar och skarvar som kon-
kurrerar om fisken med människan 
i den mån som tidigare hävdats – 
”När fångststatistiken inte är lika 
robust i andra länder kommer man 
att underskatta människans totala 
fångstmängder i jämförelse med 
vad sälen och skarven äter”, säger 
Outi Heikinheimo till tidningen Luke. 
I denna artikel i Luke 2018-05-16, 
totalsågas den svenska forskningen 
av forskare vid Naturresursinstitutet

Licensjakt på säl
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och Helsingfors universitet. (Com-
ment to Hansson, S. et al. (2017): 
“Competition for the fish – fish 
extraction from the Baltic Sea by 
humans, aquatic mammals, and 
birds”, with special reference to cor-
morants, perch, and pikeperch Outi 
Heikinheimo Hannu Lehtonen Aleksi 
Lehikoinen)

De åtgärder som hade kunnat 
förhindra skadegörelse på fiske-
redskap har inte vidtagits, trots att 
Fiskenäringen har haft decennier på 
sig att utveckla andra fångstred-
skap, som är sälsäkra. Med tanke 
på att Havs och vattenmyndigheten 
2015 betalade ut 20 miljoner kronor 

Konsekvenser av licensjakt
Licensjakt på säl innebär att jakten på samtliga sälarter kommer att 
bli mer omfattande och tillsammans med klimatförändringar och mil-
jögifter kommer arternas överlevnad att hotas.

Vikaresälen, men också Östersjögråsälen är särskilt utsatta och 
har i dag inte en gynnsam bevarandestatus. 
Licensjakt, till skillnad från skyddsjakt adresserar inte specifik konflik-
ten med fiskerinäringen. 
Naturvårdsverket skriver:

”Det är svårt att bedöma konsekvenserna för yrkesfisket av even-
tuell licensjakt på säl i den mån jakten har populationsbegränsad ef-
fekt …där skador uppstår kan det göra skillnad, men det kan lika gärna 
vara verkningslöst om jakten sker någon annanstans. Sälar kan röra 
sig över stora områden och licensjakten kommer sannolikt i mindre 
utsträckning att riktas mot specialiserade individer på fiskeredskap. 
Detta visar hur trubbigt licensjakt kan vara som verktyg”.

i viltskademedel för att förebygga 
och åtgärda skador av säl, då bor-
de förebyggande åtgärder i form av 
sälsäkra fiskeredskap kunnat rym-
mas inom denna budget.

Vetenskap är en process och 
varje separat forskningsresultat 
kan omprövas. Den forskning som i 
decennier legat till grund för Natur-
vårdsverkets beslut om skyddsjakt 
på säl utifrån tesen att det är sälen, 
som är den främsta orsaken till de 
försämrade fiskebestånden visar 
sig i dag vara felaktig och följaktli-
gen måste de senaste forsknings-
rönen  ligga till grund för politiska 
beslut, avseende licensjakt på säl.
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”Det hela började en förmiddag i 
mitten av maj månad. En ensam 
råkunge vandrade fram och tillbaka 
på gräsmattan utanför vår köksdörr 
i Mellan Grevie. Råkungen hade 
ramlat ner från sitt bo i råkkolonin 
som fanns i parken intill vår träd-
gård. Råkföräldrarna hade säkert 
försökt, som råkföräldrar brukar när 
ungar ramlat ur boet och de med 
skrik och rop lyckas få upp dem 

Råkan 
som kurerade fågelfobi

i boet igen. Vilket för övrigt synes 
verka omöjligt då råkungar ram-
lar ner på grund av att de varit för 
små för att flyga. Den nu övergivna 
råkungen skrek och var förmodligen 
helt utsvulten.

Vad gör man då som djurvän med 
förfärlig fågelfobi? Efter stor vånda 
gick jag in och hämtade lite katt-
mat och i princip ålade mig fram på 
magen på gräsmattan till råkung-

Catharina Lundberg, ordförande i Malmö Djurskydds-
förening och medlem i Jaktkritikerna sedan länge, har 
en passion för råkor. Hon inte bara skyddar, räddar 
och hjälper råkorna aktivt utan hon skriver nu på en 
bok som hon kallar ”Ett år i råkans värld”.  Nedan 
följer ett utdrag ur inledningen till boken.

Det komiska faktum att Catharina länge, av okänd 
anledning var så rädd för fåglar ända upp i vuxen 
ålder, får mig att tänka att Råkorna som de mytiska 
och intelligenta fåglar de är såg Catharinas potential 
och sände sin ”Moses” för att få den bästa Råkprofe-
ten i Skåne. 

Catharina berättar att hon under snart 30 år räd-
dat upphittade och nedfallna råkungar varje säsong. 
Det var inte Moses i vassen utan råkungen Kajsa 
Kavat som blev läromästaren.

Ur ”Ett år i råkans värld”
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en, sträckte fram en genomsvettig 
hand med kattmat. Ungen gapade 
och åt! Den var inte rädd – men det 
var jag! Hur som helst så uppre-
pades proceduren hela dagen. Det 
kändes inte bra att bara lämna hen-
ne (om det nu var en hon) på gräs-
mattan över natten så jag lyfte upp 
henne i ett lågt äppleträd ett tiotal 

Catharina Lundberg och underteck-
nad fick kontakt i ett akut ärende i 
april 2019 när Malmö kommun med 
beslut från Skånes länsstyrelse sköt 
en knölsvan som försvarande sin ru-
vande hona i Malmö kanal. 

Svanen ansågs ha uppträtt ”ag-
gressivt” mot kanotister i kanalen. 
Det visade sig ligga mer bakom det 
fatala beslutet; nämligen att Malmö 
kanotklubb förberedde en 24-tim-
mars tävling 18-19 maj. Alltså mitt 
under fåglarnas viktigaste häck-
nings- och ynglingstid. Händelsen 
fick allmänheten att belägra Malmö 
kommun med samtal för att ge ut-
lopp för en välgrundad ilska över det 
grymma beslutet. Sydsvenska Dag-
bladet med flera skrev föredömligt 
om övertrampet. Jaktkritikerna av-
vaktar nu vår överklagan i ärendet 
till förvaltningsrätten i Skåne, men 
författade även en skrivelse till EU:s 
miljökommissionär om en vädjan att 
uppmana Sveriges regering att se 
över jaktförordningen som möjliggör 

meter från råkkolonin. Vid det här 
laget hade hon redan fått namnet 
Kajsa Kavat. Hon satt stadigt i sin 
grenklyka följande morgon.

Så började en bekantskap som 
varade hela sommaren, botade min 
fågelfobi och väckte en råkpassion 
som inte bleknat med åren.”

feltolkningar av lagen, brott mot Art- 
och habitatdirektivet samt att idrott-
sarrangörer kan överträda bestäm-
melserna om att inte störa vilt.

Jag har i kontakt med Catharina 
fått insyn i hur vissa skåningar be-
handlar råkor, som även tillhör mina 
favoritfåglar tillsammans med ka-
jor som var mina sagoberättare på 
skorstenen vars kanal gick igenom 
min barndoms sovrum. Deras trygga 
pratande fick mig att som liten läsa 
Konrad Lorenz’ bok ”I samspråk med 
djuren”. Efter de upprörande rappor-
terna om hur man fortfarande diskri-
minerar råkor och förstör deras bon, 
beslöt jag att skriva ett upplysnings-
brev i Konrad Lorenz’ anda i hopp om 
att ”att människor jagar inte de arter 
de lär känna”, som han sa. Men det 
kan verka tröstlöst när gästgivare-
gården i Hammenhög på nytt vill ser-
vera ungråkor i juni 2019.  

Eva Stjernswärd
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Historien om måsarna 
Måsse och Måssa

Flyttfåglarna – dessa jordens luftbur-
na migranter – upplever kanske den-
na ö i Norden, som exotisk. Hit, till 
Bohuslän, återkommer många arter 
från fjärran länder under mars, april, 
maj och början av juni. De anländer 
oftast planenligt efter fågeltidtabel-
len. Vad är det då som lockar dem till 
denna ö i yttersta havsbandet, där 
himmel och hav möts vid horison-
ten? Förmodligen är det den rika och 
omväxlande floran och faunan, som 
får både fåglar och sommargäster 
att återkomma till ön år efter år, för 
att här finna sin egen nisch i naturen, 
men också för att samexistera några 
månader. 

Till öns östra sida kommer man 
på en slingrande skogsstig, där mar-

ken är täckt av tallbarr och kottar 
och omges av blandskog och mäng-
der med kaprifol, som slingrar sig 
kring lövsnår och trädstammar. Den-
na stig leder fram till något så unikt 
som en tombolo, som är ett sandrev 
med vatten på båda sidorna. Den 
här strandremsan älskas av de så 
kallade badgästerna och är under 
sommarmånaderna fullbelagd. Un-
der lågsäsong håller gråtrutar till där 
och hittar smått och gott i den grun-
da viken. 

När man vandrar från stranden 
till västra sidan, så byter ön karaktär, 
klipporna är rundade och släta och 
har samma färg som ökensand. Ber-
gen är inte lika inbjudande överallt, 
för en bit inåt land kan man se tyd-

Text och foto Margareta Sturemyr
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liga spår efter stenhuggarnas verk-
samhet. Det är sår som aldrig läker. 
I nordväst finns en djup vik, som har 
varit ett paradis för fåglar. Längs de 
utskjutande bergväggarna kunde 
man förr om åren se hur det lyste 
vitt av trutar och fiskmåsar, det var 
här sjöfåglarna tog sin siesta. Läng-
re in i viken breder fina strandängar 
ut sig och här kunde man tidigare se 
mängder av ejdrar och strandskator, 
som kunde ta för sig av en läcker buf-
fé bestående av musslor och mask, 
som de fann i den grunda viken. Ty-
värr ser man i dag allt färre av dessa 
arter, det är en synbar tillbakagång 
det senaste decenniet. 

Sommargäster
I mitten av ön växer nyponrosor och 
björnbärssnår och inne i dessa buska-
ge kan man höra en stackatoliknan-
de låt, det är den långväga gästen 
från Östafrika – näktergalen. Denna 
lilla fågel med sin starka stämma, 
var tidigare en sällsynt sommargäst 
på ön. 

I mitten av maj återkommer ett 
tornseglarpar från Afrika till sitt bo 
under våra tegelpannor. Efter sin 
ofattbart långa resa över kontinenter 
hittar de tillbaka till sin häcknings-
plats hos oss. Under sommaren hör 
vi ungarnas späda ljud och har under 
många år fått uppleva hur de flyg-
tränas under högljudda svischande 
tongångar och sett deras pilsnabba 

flykt högt uppe i skyn. Man kan ana 
att de också, likt sina föräldrar vill bli 
lufthavets formel-ett-seglare. Torn-
seglarna lär vara varandra trogna li-
vet ut och det kan innebära att deras 
relation varar i över 20 år. Vi hoppas 
få se detta par bygga bo under våra 
takpannor, ytterligare några år. 

Sommarens höjdpunkt
Det årliga besöket av Måsse och Mås-
sa är en av sommarens höjdpunkter 
och fyller oss alltid med stor glädje! 
Nästan på dagen i mitten av april sit-
ter de på terrassräcket och tittar in. 
Mårsning! 

Måsse är igenkännbar genom 
sin hållning – han ser lite kutryggig 
ut och har nästan alltid en stor rund 
salivdroppe hängande under näbbet. 
Måssa är gracilare och hållningen är 
en drottnings. Måsse är kavat och 
orädd, medan Måssa är försiktigare 
av sig, men visar oss ändå tillit. 

Detta syskonpar har vi följt från 
deras tillblivelse 2003, som omgär-
dades av stor dramatik. Då fanns det 
till skillnad från nu fortfarande stora 
måsflockar på ön. 

En bit från vårt hus, uppe i bergen 
kunde vi följa häckningsprocessen. 
En gigantisk armada av fiskmåsar 
patrullerade runt boet och jagade 
under stort oväsen och frenesi bort 
både trutar och människor. exakt 
samma färg, som berget de satt på – 
så finurligt ordnat av naturen. 
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Eftersom de inte var flygfärdiga, 
fortsatte vakthållningen med ett 
luftförsvar, som kunde få de flesta 
officerare inom försvarsmakten att 
blekna. 

Flygutbildning 
Så var det då dags att försöka få 
luft under vingarna för dessa två 
överlevare och denna flygutbildning 
bjöd på än värre dramatik, för nu var 
även måsföräldrarna involverade i 
skränkonserten runt de båda högt 
värderade ungarna. Måsflocken låg i 
en cirkel ovanför start och landnings-
banan och så gick startskottet! Mås-
se – kavat – var först ut och gjorde 
en störtdykning mot marken, men 
lyckades i sista sekunden åstadkom-
ma en loop och svingade sig åter 
mot himmelska fröjder, tätt följd av 
mamma mås. Denna flygträning följ-
de vi med stort intresse under ett an-
tal veckor och en dag då satt färdig-
heten hos dem båda. Med eleganta 
glidflygningar flög de över vår 

terrass och släppte sina visitkort 
som en sista hälsning. Dagen därpå, 
som var en dag i början av augusti 
var måsarna plötsligt borta och tyst-
naden lägrade sig över ön - fiskmås-
flocken hade rest till sydligare nejder 
och borta med dem var också Måsse 
och Måssa. Drygt nio månader se-
nare den 15 april 2004 hörde vi ett 
galande från terrassen och där sit-
ter syskonparet – jag tror att glädjen 
över att åter se varandra var ömse-
sidig och den har ökat för varje år 
som har gått. Måsse och Måssa har i 
dag den aktningsvärda åldern av 16 
år. Måsse har blivit lite mer kutryg-
gig (så även vi) och droppen under 
näbben den har blivit hans signum. 
Måssa har fortfarande kvar sin inte-
gritet och hållningen är en – Grand 
Old Laydys.  Vi gläds åt deras säll-
skap och delar med oss av godsaker, 
som även måsar gillar, men vi tror 
att våra band är starkare än så.



Naturvårdsverket arbetar med 
en översyn av Sveriges jaktti-
der. Mellan 1 januari och 31 mars 
fanns möjlighet att lämna förslag, 
remiss, på ändringar av jakttider. 
(Det dröjer 6 år till nästa övergri-
pande översyn.)

Översynen omfattar: Jaktti-
derna för allmän jakt, skyddsjakt 
och licensjakt, tid på dygnet som 
olika viltslag får jagas samt ti-
der för jaktträning av hundar och 
hundanvändning vid jakt. Det har 
kommit in cirka 100 remisser. 

Remisserna behandlas nu i en Bered-
ningsgrupp bestående av representan-
ter från Birdlife och Naturskyddsfören-
ingen samt ett antal organisationer och 
myndigheter som förväntas vara jakt-
positiva. I ett första utkast från gruppen 
ingårbland annat att jakt enligt följande 
skall vara tillåtet:

Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, 
mård, iller, mink, hermelin, vessla, 
ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar, läm-
lar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, 
råka, kaja, skata, björktrast, (snöskata), 
gråsparv, eller pilfink som kommer in på 
en gård eller i en trädgård och där kan 
orsaka skada eller annan olägenhet, får 
jagas av den som bor på gården eller 
har trädgården men saknar jakträtt och 
får jagas i hela landet den 1 juli – 30 

Jakttider ses över 
juni (alltså under hela året och då även 
under reproduktionstiden).

Rödräv, grävling, hermelin, vess-
la, iller, mård och korp får jagas inom 
område för yrkesmässig viltuppfödning, 
hönsgård eller liknande anläggning 
samt inom ett avstånd av 200 meter 
från sådana anläggningar, om det be-
hövs för att förhindra skada inom an-
läggningarna den 1 juli – 30 juni.

Jaktförordningen bör ändras för att 
möjliggöra licensjakt på säl (gråsäl, 
knubbsäl, vikare) i enlighet med det för-
slag som redovisats i tidigare regerings-
uppdrag. (NV-00327)

Ekorre och Hermelin får jagas i hela 
landet den 1 september (eller den 1 
november) – den 28 (29) februari. Den 
svenska populationen bedöms som livs-
kraftig enligt Artdatabanken. I enlighet 
med riktlinjerna för jakttidsöversynen, 
baserat på strategi för svensk viltför-
valtning ska jakt inte begränsas av 
omotiverade hinder, utgångspunkten 
är att jakt ska främjas. Ekorrens och 
Hermelinens skinn är en användbar re-
surs. Jakttiden för ekorre och hermelin 
togs bort i Sverige 2001 pga att få djur 
fälldes.  Det fanns inte några biologiska 
skäl att ta bort jakten, eftersom omfatt-
ningen var så låg att effekten på popu-
lationen var försumbar. 

Den som innehar mark men saknar 
jakträtt där får fånga vildkanin.

Sammanställt av Ingemar Rosberg
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Tommy berättar vidare: Igår kväll 
kom en ung råbock till Nymölla, där 
den på gräsmattan uppförde en ro-
lig, spruttig glädjedans! Jag beund-
rade och hejade! Dansen började 
med låtsasbetande som plötsligt 
avbröts med huvud- och halskast, 
följt av vrid hopp, 180 grader, fart-

På första parkett i sitt hem i Skåne, möter jag Tommy von Troil, 
född 1926, pensionerad arkitekt och fäktmästare som säger att 
han ständigt är inloggad på Naturens sändningskanal. Tommy, 
med en lång yrkesverksam bana i Finland, Sverige, Jamaica,  
Etiopien, Zambia och Saudiarabien bakom sig, fortsätter sin  
natursafari från sitt fönster mot terrassen och trädgården och ger 
en förklaring till sin aktningsvärda ålder: ”Naturens livsstärkande 
energier har hållig mig frisk, lycklig och ödmjuk varje dag!”.

”Live”-sändning pågår på 

Naturens kanal
fylld galopp i volten, vertikalsprång, 
bakutspark, bockhopp, helomvänd-
ning i luften, landning och låtsas-
betande några sekunder sedan 
upprepning av akrobatiken några 
gånger... Och ikväll kom två rådjur 
lugnt promenerande till terrassen, 
där ett andpar ”hängde” i baren, åt 
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frön, drack gott regnvatten och put-
sade sig. 

Rådjuren drack dock inte, men 
tittade in mot mig i köket, stod stil-
la, med riktade stora öron, medan 
jag talade till dem... Så småningom 
promenerade de vidare. Efter en 
liten stund kom så ännu ett rådjur 
promenerande till terrasskanten, 
drack inte, men tittade mot mig och 
lyssnade på mitt talande till det... 
för att småningom vandra vidare på 
sin aftonrunda....

Detta var ”rekordnära”, cirka 6 
meter! Jag undrar nu om det var 
ettåringar ute på egen hand, med-
an mamman är på BB, och pappan 
med Herrklubben? 

Förr kunde jag möta viltet på 
mina talrika ”safaris” i skogen. 
Men nu, när jag är rörelsehindrad, 
kommer viltet på ”safari” till mig! 
Hääärligt! Jag förstår att jag inte 
får ”tämja” dem, för då kan de tro 
gott om alla människor, vilket kan 
vara farligt för dem om människan 
är beväpnad. Vänskap på distans är 
nog bäst.

Men den dagliga ”showen” med 
flera arter fåglar som landar på ter-
rassen, eller vid de hängande me-
nykorgarna med fågelmat pågår, 
och jag beundrar deras förehavan-
den med stort intresse. Detta ger 
mig kunskap om deras sätt att bete 

sig, deras artinbördes roller och 
ställning...

En daglig terrassgäst är en grä-
sandshona; presenterad som en 
mat- och dryckesglad Fru Anders-
son, som har tvenne beundrande 
anddrakar; Max och Moritz, av vilka 
Max tydligen är den ordinarie, med-
an Moritz endast är reserv och som 
hålls i schack av Max.

En fin Efter-Påsk hare skuttade 
idag spänstigt över gräsmattan, 
kanske för att visa sin nya sommar-
dräkt”, berättar Tommy. 

Tommy har sällskap av familjens 
katt som ibland är intresserad av 
fågelskådning från fönstret på en 
egen stol, men Tommy som kommu-
nicerar med fåglarna kan rappor-
tera att de känner honom och vet 
att katten är för långsam. Kissen 
sparar istället sin energi till nattliga 
råttfångaruppdrag med garanterad 
hemleverans. Fåglarnas egen be-
vakningsfirma sammanträder varje 
dag och deras larmsystem brukar 
alltid fungera så att borgfreden kan 
hållas, avslutar Tommy.

Skåne i maj 2019
Eva Stjernswärd
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Text & Illustration: Maria Ljung 

Det var en ljum sommarkväll i bör-
jan på semestern, solen var på väg 
ner, dagen hade vart perfekt och 
jag undrade VAD mer kan den här 
dagen och sommaren ge mig? 

DÅ kom du gående, lite på din 
vakt. Men ändå med bestämda steg 
fram till trädet, det som sedan dess 
blivit vår mötesplats. Det är där jag 
getts förmånen att få dela min tid 
med dig, eller er, för ibland var ni 
två. Men oftast inte samtidigt, även 
om det hände...

Min sommarförälskelse 2018

Våra möten har gjort att jag lärt mig 
så otroligt mycket om dig/er, både 
teoretiskt och faktabaserat (jag har 
läst så mycket om er) men även 
flera ovetenskapliga slutledningar 
efter våra veckor ihop. 

Ja, jag var som förälskad, men 
det blev mycket mer än en sommar-
förälskelse. Snarare en livslång kär-
lek och respekt som kommer hålla i 
sig. Grävlingar vilka magnifika djur.
Hoppas vi möts i sommar igen!
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Några dagar före påsk fick vi stor-
främmande. Plötsligt satt det en 
hare i trädgården. Jag kände igen 
den från ett par år tillbaka på det 
att högra örat var kluvet högst upp 
och en bit ner. Kanske hade den 
gjort sig illa och fastnat i en gammal 
rostig taggtråd. Det finns det gan-

ska mycket av här i trakten.
Vi döpte den omgående till Har-

ry. Han verkade väldigt orädd och 
flyttade inte på sig trots att vi rör-
de oss i närheten. Han satt lugnt 
kvar. Inifrån huset studerade vi 
hans göromål både med och utan 
kikare. Han betade, putsade sig, 

Vår påskhare

Harry

Foto Christina Åkerblad
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Den är inplanterad (vilket kon-
stigt uttryck!) i Sverige. Längd 
50-70 centimeter plus svans. 
Vikt 3-5 kilo. Kan bli 12 år. Skiljer 
sig från skogsharen genom att 
svansens översida är svart och 
ögonen har ljusgula irisar. Den 
är det snabbaste landlevande 
djuret i Sverige och kan komma 
upp i 75 kilometer i timmen när 
den behöver fly. Fältharen kan 
hoppa tre meter på höjden och 
sju meter på längden. Den är 
vegan och äter mest blad av ör-
ter samt gräs.

Mellan februari och oktober 
föder honan upp till tre kullar 
med vanligtvis två till tre ung-
ar i varje. Den nyfödda lilla har-
ungen har päls, synförmåga och 

kan röra sig och är en så kallad 
borymmare.

Största hotet mot fältharen 
är habitatförlust på grund av in-
tensivt jordbruk och röjning av 
buskar och andra gömställen. 
Den är naturligt bytesdjur för 
bland annat räv, lodjur, mård, 
duvhök, kungsörn och berguv. 
Jakten är omfattande och runt 
fem miljoner fältharar skjuts i 
Europa varje år. I Sverige är siff-
ran ungefär 24 000.  

Slutligen sägs att fältharen 
är mycket skygg, något som vi 
och Harry härmed dementerar!

2019-05-08 
Christina Åkerblad 
Jaktkritikerna Gotland

Foto

Fakta om fältharen (från NE, Wikipedia och mig själv)

sträckte på sig, gäspade och vilade 
långa stunder ordentligt nedkru-
pen i gräsmattan. Senare när vi fick 
se hans svans som hade en svart 
översida, förstod vi att Harry var en 
fälthare, även kallad tyskhare. Om 
han var en hon kunde vi inte avgö-
ra. Gullig var han hursomhelst - och 
jättecharmig. Tänk om det fanns 
harungar i närheten? Då var det en 
Harriet istället för Harry.

Nåväl! Harry fortsatte att dyka 
upp på eftermiddagarna under hela 
påsken. Vi kände oss både stolta och 
glada över vår nya besökare. För ett 
par dagar sedan kom han inte och 
då trodde vi att han hade vandrat 
vidare. Men igår var Harry tillbaka 
på gräsmattan. Härligt! Vi hoppas 
nu ivrigt på att han är en hon och 
att det kanske finns ungar i när-
heten. Vilken fröjd det skulle vara! 

31 JAKTDEBATT 3/2019



Studiecirkel om jaktfrågor
I höst hoppas vi kunna starta en studiecirkel om svensk fauna och 
jaktfrågor i Jaktkritikernas regi och i samarbete med Studiefräm-
jandet. Vi börjar i Stockholm i slutet av september. Om intresset 
är stort vill vi även starta studiecirklar på andra orter.

Vi kommer huvudsakligen att använda boken Jaktkritik, av 
Hans Ryttman, som i höst kommer i en illustrerad och utvidgad 
version. Till denna finns även en studiehandledning.

Hör av dig om du vill ha mer information om cirkeln i Stock-
holm. Hör också av dig om du är intresserad av en cirkel på din 
ort eller om du själv kan tänka dig att ställa upp som ledare, 
hälsar Christian Jutvik (christianjutvik@hotmail.com) 

Demonstration rovdjursmarschen
Rovdjursmarschen 22 augusti. Samling Humlegården, Stockholm 
kl 12. Avmarsch till Sergelarkaden kl 13. Tal av representanter för 
ett antal organisationer. Se Facebook: Rovdjursmarschen 2019.

Kommande händelser

Foto: Hans Ring/N
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Foto Hans Ring/N
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Söndagen 21.4 berättades att en man testamenterat 
21 skogsfastigheter till Världsnaturfonden värda 100 
miljoner. Så stod det i flera tidningar och nämndes 
på radio. Pengarna ska, enligt testamentet, gå till att 
skydda de stora rovdjuren: Varg, björn, järv och lo. 
Fantastiskt! 

100 miljoner till 
skydd av rovdjur

Christian Jutvik

Naturvårdsverket ska köpa fast-
igheterna och Världsnaturfonden 
(WWF) spendera pengarna.

Vem den gode testatorn är vet vi 
ännu inte. Vi kommer att följa hur 
Naturvårdsverket förvaltar fastig-
heterna och hur Världsnaturfonden 
använder pengarna för att bevara 
våra stora rovdjur. Vi hoppas kunna 
skriva om det i nästa nummer. På 
Facebook informerar vi när vi vet 
mer. 

Ditt testamente
En dag så finns du inte längre, du 
har avlidit. Det kan ske plötsligt el-
ler bli en längre process. Många av 
oss har varit engagerade i olika frå-

gor, stöttat organisationer genom 
idéellt arbete eller genom att skän-
ka pengar. Din insats har säkert bi-
dragit till att göra världen lite bätt-
re. Vi tycker du ska fortsätta med 
det, även efter att du ha lämnat 
jordelivet, genom att testamentera 
en del av din kvarlåtenskap till en 
organisation som fortsätter driva de 
frågor du engagerat dig för.

Om du vill att Jaktkritikerna ska 
fortsätta driva arbetet för minskad 
jakt i Sverige och ett rikare djurliv i 
våra skogar, då föreslår vi att du tar 
upp oss i ditt testamente. Skriv då 
också att vi har organisationsnum-
mer 802441-4370. 

34JAKTDEBATT 3/2019



Jaktkritikerna bildades 1987 och hette Riksföreningen Hänsynsfull Jakt till 
2009. Det är en ideell och politiskt obunden organisation som för de vilda 
djurens talan. 

Vi verkar bland annat för:
● att förändra den svenska jakten i en riktning som svarar mot en 
 modern och upplyst syn på levande, kännande varelser.
●  att arbeta för att natur- och miljöorganisationer får ett starkare 
 inflytande vid avgöranden rörande den svenska faunan.
●  att väcka intresse och engagemang hos allmänheten för vikten av 
 att skydda vår svenska fauna.
●  att värna olika arters naturliga miljöer.
●  att föra de vilda däggdjurens och fåglarnas talan i jakt debatten.

Medlemsavgifter 2019
Fullbetalande medlem 195 kronor (får Jaktdebatt) 
Familje- samt stödmedlem: 30 kronor (får inte Jaktdebatt)
Pg-nummer:  22 69 89-2. Glöm inte namn och adress.
Swish: 123 533 0832

Jaktkritikernas styrelse
Richard Dehnisch
ordförande
073-903 45 25

Ledamöter
Margareta Sturemyr, vice ordf.
Kristina Tyrenius, sekreterare
Arne Rens, kassör
Mats Carnmarker
Christian Jutvik

Om oss

Susanna Melchior
Kerstin Paulsberg
Ingemar Rosberg
Eva Stjernsvärd
Christina Åkerblad

När du vill kontakta någon i styrelsen gör du det 
lättast via e-post: info@jaktkritikerna.se

www.jaktkritikerna.se
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Hans Ryttman, en av grundarna 
till föreningen som idag heter 
Jaktkritikerna, har mycket tänk-
värt att säga på sin blogg. Gå in 
och ta del av hans synpunkter 
om JAKT!

Knabben 
och alla de andra

Anders 
Johansson

K
nabben

 och alla de andra Anders Johansson

Lästips 
Här är en intressant 
ny bok om vår 
relation till djuren:

Jaktkritik.blogspot.se


